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Ascensió a un dels cims més agraïts entre l’Alta Cerdanya i l’Arièja. Magnífica talaia
en un entorn formidable. Camins ben fressats i itinerari evident. La ruta d’ascens és
també apta per a realitzar-la en condicions hivernals.
Itinerari relacionat: Puig Pedrós de Lanós i Coma d'Or
Accés
Al coll de Pimorent (Puymorens) hi accedim per la N-320 entre Portè i l’Espitalet
(L'Hospitalet-près-l'Andorre). Des d’Andorra ho fem per la N-22 a partir del Pas de
la Casa. Podem començar a caminar des de la mateixa carretera, però ho fem una
mica més amunt, prenent una pista de servei de l’Electricité de France que surt a
mà dreta, en el sentit Portè-l’Espitalet.
Coma d’Engràcies (1953m)
O Coma d’en Garcia. Durant anys aquesta coma orientada a ponent se l’ha
anomenat —excepte a la cartografia oficial francesa— coma d’Engràcies. Encara
trobarem moltes ressenyes amb aquesta denominació. (1)
Continuem per la pista per la que hem arribat i la seguim —amb algunes dreceres—
fins poc més amunt d’una captació d’aigua que forma part del sistema hidroelèctric
de l’Espitalet.
Continuem per un camí ben fressat en moderat pendent.
(1) Ens resistim a adoptar la oficial tant procliu a «afrancesar» els topònims
sense solta ni volta.
Portella de la Coma d’Engràcies (2534m)
Coll entre la Tossa Rodona i la Cresta dels Llosers. A mà esquerra en surt el camí
que, pel rec de Coma d’Or, baixa a la vall de les Vésines. Des d’aquí ja podem
albirar el nostre objectiu i el seu veí Puig Pedrós de Lanós o Pic Pedrós (2).
Poc més enllà atenyem la Portella de Cortal Rossó i l’estanyol de Coma d’Or.
El pendent s’empina al peu del Cap de la Llosada i les rampes finals prèvies al cim.
(2) I que no cal confondre amb el Puigpedrós cerdà.
Puig de Coma d’Or (2826m)
Per accedir-hi ens caldrà ajudar-nos de les mans en un parell de passos fàcils. Però
ni cal ni guanyarem perspectiva.
Per ponent atalaiem bona part dels cims andorrans fins a la Pica d’Estats. Per
llevant la vista és superba amb l’estany de Lanós i el massís del Carlit, però queda
limitada per l’alçària dels seus cims. Pel nord albirem fins a la muntanya de Taba. A
gregal destaquem els cims que envolten la Vall d’Orlú i el Puig Peric. A migdia
atalaiem el Puigllançada, la Tossa d’Alp i el Moixeró. L’esquena d’ase que forma la
carena amb el Pic de Cortal Rossó ens amaguen les muntanyes de Núria-Ulldeter.
Baixem del cim carenejant (S) per camí fàcil i fressat.
Pic de Cortal Rossó (2822m)

Els mapes assenyalen amb aquest nom un punt carener més baix i gens priminent.
Nosaltres identifiquem així el turó veí coronat per un gran pedró a partir del qual
comencem a davallar seguint el cordal carener (S).
El camí, ben definit, es perd al darrer tram abans del coll, però continuem davallant
per terreny fàcil i obert.
Portella de Lanós (2474m)
Entre el pics de Cortal Rossó i de Font Viva. Per llevant hi arriba el camí que puja
de l’estany de Lanós. Vers el NW en surt el que ens retornaria a la Portella de
Cortal Rossó per l’estanyol de Coma d’Or.
Prenem el que marxa vers el SW, baixant pel marge esquerre del Rec de Cortal
Rossó, faldejant al peu de la Serra de Font Viva.
Ben avall trobem una altra captació d’aigua, poc abans d’atènyer un planell.
Coma-rossa (2173m)
Basta planúria, on el torrent hi serpenteja. La creuem fins a l’altre cap on sortim
sobre una pista que seguim a mà esquerra, mentre anem separant-nos del torrent.
Cabana de Cortal Rossó (2100m)
Cabana pastoral a peu de pista. Podem atalaiar Portè i la vall del Querol. Pista enllà
albirem el coll de Pimorent i retornem al punt de partida.

